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Van uw voorzitter

Nog even en dan zit het jaar 2022 er alweer op.
Tijd om even rust te nemen en uit te kijken naar
de feestdagen. Genieten van en met familie,
geliefden en vrienden.

Vanaf 28 augustus zijn er tot nu toe 113
wedstrijden in totaal gespeeld. Best een flink
aantal als je bedenkt dat dit getal vorig jaar
drastisch lager lag. Veel helpende handjes
hebben zich ingezet om deze wedstrijden tot een
goed einde te brengen. Om te beginnen met de
trainers en hun assistenten tot aan de
scheidsrechters, coaches en zaaldienst, maar
zeker ook het wedstrijdsecretariaat en de
scheidsrechtercoördinator. Met veel handen
dragen we allemaal een steentje bij. Prachtig,
want dat maakt onze vereniging ook zo’n fijne
plek om te zijn.

In oktober hebben we eindelijk weer
kunnen genieten van een oefenweekend.
Dit kon natuurlijk door het jubileum en
heel wat jaren corona, steeds niet
doorgaan. Wat hebben we weer genoten
van alle oefenwedstrijden. Het oplopen
met spotlights en de wedstrijden met
commentaar blijven een succes. De
feestavond was ook druk bezocht. DJ
Scott stond natuurlijk weer achter de
draaitafel en zorgde ervoor dat iedereen
zijn voetjes van de vloer had. Organisatie
bedankt!

Omdat het einde van 2022 langzaam in zicht
komt, is het ook een mooi moment om eens
vooruit te kijken.

Komend jaar staat er een hoop te gebeuren
bij HV Nijenrodes. Op 16 januari zal er een
algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Het bestuur nodigt alle leden uit om ook te
komen. Tijdens de algemene
ledenvergadering wordt plaats gemaakt voor
de begroting en balans, plannen voor de
toekomst en benoemingen. Wij hopen u hier
graag te ontmoeten!

Verder zullen de beachhandbalvelden nog
voor maart 2023 gerealiseerd zijn op het
eerste buitenveld. Verschillende leden zijn al
druk bezig met de voorbereidingen hiervan.
Uiteraard gaan we weer op Lepelunkamp,
worden er weer heel veel wedstrijden
gespeeld, zullen er weer collectes gelopen
worden en zal er weer een eindfeest
plaatsvinden. We kijken naar dit alles met
evenveel genoegen uit.

Rest mij u nog fijne feestdagen en alvast een
voorspoedig nieuwjaar toe te wensen.
Hopelijk tot ziens op de nieuwjaarsborrel op
8 januari 2023.

Ingeborg van der Grift
Voorzitter HV Nijenrodes

Verschijnt 3 tot 4 keer per jaar - voor info: Secretariaat@nijenrodes.nl
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Bestuur en commissies

Commissies

Scheidsrechterscoördinator VACATURE scheidsrechters@nijenrodes.nl
Wedstrijdsecretariaat Lucia Verhoef wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl
Ledenadministratie Lucia Verhoef ledenadministratie@nijenrodes.nl

Techniek: techniek@nijenrodes.nl
Senioren en A jeugd Ronald Schepens en

VACATURE

Senioren en A jeugd en
opleidingen Beachhandbal

Thijs Perquin

Jeugdteams m.u.v. van A-
jeugd

Erik Goedegebuure
en Fenny Schockman

Zaalhuur Lucia Verhoef zaalhuur@nijenrodes.nl

Kledingcommissie Iris Orta
Mariska Kiel

kleding@nijenrodes.nl

Sponsorcommissie VACATURES!! sponsor@nijenrodes.nl

Vertrouwenspersoon Leanne v.d Grift vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl

Bestuur
Voorzitter Ingeborg van de Grift voorzitter@nijenrodes.nl
Penningmeester Remi Bode penningmeester@nijenrodes.nl
Secretariaat Yvonne Mulder en VACATURE secretariaat@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid Lieke van Kooten activiteiten@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid VACATURE
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Agenda seizoen 2022-2023

Noodhuisvesting Broecklandcollege op buitenveld

Het gaat binnenkort echt gebeuren. Als alles volgens
planning gaat zal half januari 2023 gestart worden
met het plaatsen van het noodgebouw van het
Broecklandcollege. Dit gebouw komt op het
achterste handbalveld.

Half december is het ontwerp van ons nieuwe
beachhandbal veld klaar. En als alles goed gaat is dit
veld voor maart 2023 klaar!
Op naar een nieuwe handbalvorm in Breukelen!

Datum Activiteit
8 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie, vanaf 15.30 uur

Uitreiking prijzen Grote Clubactie
16 januari 2023 ALV

Vriendjes en vriendinnetjes training?

25 februari 2023 Bertie 80!

5 t/m 11 maart 2023 Collecte Jantje Beton

24 t/m 26 maart 2023 Jeugdkamp

2 t/m 8 april 2023 Collecte Fonds gehandicapten sport

1 juli 2023 Eindfeest
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Bedankt Ger!

Sinterklaasfeest 2022 voor onze jongste jeugd

Na 40 jaar gefloten te hebben,
heeft Ger op het oefenweekend
van 22 en 23 oktober 2022, zijn
laatste wedstrijd gefloten.
Lieke heeft hem namens het
bestuur bedankt voor zijn inzet
voor onze vereniging.
Wij hebben Ger een mooie
bronzen fluit gegeven als
aandenken aan zijn
scheidsrechterscarrière!

Het pepernoten probleempje is opgelost!!!

Jullie zullen denken problemen met pepernoten???? Hoe kan dat?
Ik leg het jullie uit. Ook dit jaar vond Sint en zijn pieten weer tijd om naar de
HV Nijenrodes te komen, daar zijn we altijd heel blij mee!!! We willen graag
laten zien wat we kunnen en wat we zoal doen op de training! Maar elk jaar
komen de pieten met zakken vol pepernoten, dat is lekker en hoort bij dit feest.
Maar die pieten zijn vaak slordig en knoeien op de grond of de spelertjes
moeten een bal vangen of een kunstje doen en leggen de nootjes her en der
neer. Ja, jullie begrijpen het al, dat is een hoop rommel op de hele vloer van de
sporthal! Dus vegen geblazen met alle bezems die konden vinden, want ook de
andere groepen willen aan de slag. En dat is niet de stofzuiger pakken en even
de kamer schoonvegen !!

Dat vegen doen we graag voor jullie, maar dit
jaar vroegen we aan de Sint of hij een oplossing
wist!!!! En………………warempel dat is gelukt!!! De
nootjes zaten keurig verpakt in een zakje en die
kregen de kinderen na de training mee naar huis
( of waren ze toen al op ? )! Een schone vloer!!!
Dank jullie wel pieten!!! Fijn dat jullie er met Sinterklaas weer waren. En , bijna vergeten, ook nog
bedankt voor de ballen met geluid !!

Berty
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Wedstrijdsecretariaat seizoen 2022-2023

Technische Commissie

Het jaar zit er weer bijna op, dus een mooi moment om even stil te staan bij de veranderingen dit
en komend jaar.

Afgelopen jaar hebben we weer veel nieuwe leden gekregen bij de jeugd. Er is een 3e E-team en
een 2e F-team ingeschreven. Deze groei hopen we komend jaar vast te houden bij de jeugd en
realiseren bij de senioren. Daar zijn bij de diverse teams zeer spelers of speelster welkom.
Misschien begint het bij sommige mensen te kriebelen nu de zaal weer voorzien is van een nieuwe
vloer?

Deze nieuwe vloer zullen we komend jaar wat vaker gaan zien als de tijdelijke schoolunits worden
geplaatst naast de sporthal. Aan de andere kant is het natuurlijk de vraag of we dat wel willen. De
verwachting is namelijk dat we vanaf februari gebruik kunnen maken van het beachhandbalveld dat
gelijktijdig met de schoolunits gerealiseerd zal worden. Weer leuk dingen om naar uit te kijken dus.

Maar voor nu: geniet van de
feestdagen!

Het lijkt gelukkig alweer heel gewoon; een normale competitie
spelen zonder onderbrekingen. Laatste weekend van augustus
gestart met onze veldwedstrijden en inmiddels al richting eind 1ste.
helft zaalcompetitie. Opvallend voor dit seizoen, zijn de grote
hoeveelheden aanvragen van verplaatsingen. Het lijkt wel of men
toch wat meer moeite heeft om zich ‘te schikken’ in de vaste
verplichtingen van een competitieverband. Verplaatsen van
wedstrijden heeft de nodige consequenties; op korte termijn vinden
van geschikte tijd/datum - leeg staande zaal = extra huur –
scheidsrechter(s) opnieuw indelen. Hopelijk een rustigere 2e helft
zaal, met minder wijzigingen. Belangrijkste is, dat we de competitie
normaal kunnen uitspelen. Dus op naar de 2e helft en veel
handbalplezier!!

Lucia
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45ste SCHOOLHANDBALTOERNOOI 2022 – 2e SPEEDHANDBALTOERNOOI

Slechts een paar keer hebben we in ons 50 jarig
bestaan het schooltoernooi moeten overslaan.
Wat ooit begon als super groot toernooi op
grasvelden, met inschrijvingen van wel 55 tot 60
teams en meer dan 100 wedstrijden. Maar de tijd
staat niet stil en deelname aan het
schooltoernooi nam de laatste jaren af. Vorig jaar
bij ons Jubileum zijn we gestart met het zgn.
Speedhandbal – idee van onze
schoolhandbalexpert Berty natuurlijk. Het mes
moest aan 2 kanten snijden; kleinere teams, dus
makkelijker inschrijven – op een klein veld, dus
meerdere wedstrijden in een kortere tijd. En, ook
niet

geheel onbelangrijk, een leuke interessante vorm van
handbal, waar veel energie van uitstraalt.

Dit jaar voor de 2e keer en het was wederom een
geslaagd toernooitje voor de basisscholen uit Breukelen.
In totaal 30 teams uit de groepen 3 t/m 8, goed voor 48
wedstrijden en 32 kinderen uit groep 1 en 2 voor de
kaboutertraining. Leuke warming-up op muziek en
demo-wedstrijdjes gespeeld door onze spelleiders en
fanatiek gespeelde wedstrijden. Met een hele grote
pluim voor onze C- en B-jeugd die daar stonden om de
wedstrijdjes te begeleiden. Dat is niet altijd gemakkelijk,
maar ze stonden er toch maar weer !!TOPPERS!! We hebben inmiddels meerdere nieuwe leden
geregistreerd, die hebben aangegeven door het schooltoernooi enthousiast te zijn geworden!

Namens de schoolhandbalcommissie,

Lucia
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Team berichtjes gevraagd!

16 januari 2023 Algemene Ledenvergadering HV Nijenrodes

Hoe leuk zou het zijn, als we elke week op onze Facebookpagina konden vertellen hoe de
wedstrijden van onze vereniging zijn verlopen.

Geen ellenlange verhalen, maar een paar regels en een (of
meerdere) foto’s is al genoeg!
En je hoeft echt niet gewonnen te hebben om een leuk
verhaaltje te kunnen maken!
Ook als je leuk hebt samengespeeld, of als je met zijn allen
heel erg je best hebt gedaan, een mooie actie is gelukt (of niet),
hjee enorm gelachen hebt, het publiek jullie zo leuk heeft
aangemoedigd etc.
Of je hebt met je team iets leuks gedaan dat helemaal niets
met handbal te maken heeft. Er zijn genoeg dingen die leuk zijn
om te delen.
Dan kan iedereen meegenieten van deze mooie momenten!

Stuur de foto en tekst naarmedia@nijenrodes.nl.
Wij zorgen er dan voor dat hij op Facebook komt

Het bestuur van de Handbal Vereniging Nijenrodes roept al haar leden, ouders van leden en andere
belanghebbenden op om te komen naar de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Tijd: Maandag 16 januari 2023, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Stinzenhal, vergaderzaal

Voorafgaand aan de vergadering kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur uw specifiek financiële vragen stellen aan de
penningmeester over hoofdstuk 3 Middelen.
Zou u eventuele ‘uitzoek’ vragen alvast willen mailen naar penningmeester@nijenrodes.nl? Uiteraard komt het
hoofdstuk middelen ook in een beknoptere vorm in de vergadering aan de orde.

De stukken zullen uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum worden verstuurd

media@nijenrodes.nl
mailto:penningmeester@nijenrodes.nl
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Vergeet onze lokale sponsoren niet!!

Wij willen onze lokale sponsoren heel erg bedanken voor hun steun.
Ook in deze moeilijke tijden blijven zij HV Nijenrodes trouw!
Steunt u hen ook? Koop bij onze sponsoren!
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